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Laureát Ceny Arnošta Lustiga pro rok 2014 
Petr Sýkora: Hrdinství je odvaha nebýt sobecVážení přátelé,

uzavíráme první polovinu 
roku 2015. Tento rok byl pro 
Komoru opět v  mnohém 
přelomovým. Je mi velkou ctí 
a zároveň závazkem, že v roli 
presidenta Komory zahajuji 
již čtvrtý dvouletý mandát, 
a těším se na nové projek-
ty a výzvy nejen na poli  
česko-izraelských vztahů.

Valná hromada na svém dub-
novém volebním zasedání 
obnovila Radu Komory. Vice-

presidentem Komory se stal Tomáš Pojar, dlouholetý velvyslanec 
ČR v  Izraeli. Jiří Maceška, bývalý velvyslanec státu při OECD, po-
kračuje ve funkci vicepresidenta i nadále. Tomáš se pak stal předse-
dou Výboru pro vědu, výzkum a inovace. Novými členy Rady jsou  
Miroslav Tym z České exportní banky, Jan Vrátník z České spořitelny  
a Michal Zahradníček za PrimeCell Therapeutics. 

Ve své úspěšné misi pokračují Martin Kult z Ness Czech, Petr  
Mothejl, spolumajitel Dekonty a filantrop, a pedagog a sociální  
a zdravotnický expert Jiří Schlanger. Jsem přesvědčen, že vedení Ko-
mory v tomto složení bude nejen pokračovat v nastoleném kurzu 
podpory obchodu a byznysu mezi oběma zeměmi, ale zároveň toto 
směřování výrazně obohatí a prohloubí.

Do pomyslné síně slávy vstoupili naši jedineční přátelé – Hanuš 
Holzer a Milan Kenkuš, kteří se stali čestnými členy Rady. 

Dalším důležitým okamžikem bylo udílení čtvrté Ceny  
Arnošta Lustiga. Po triádě laureátů připomínající milníky no-
vodobé historie naší země byl jejím laureátem jednomyslně 
zvolen podnikatel a spoluzakladatel nadace DOBRÝ ANDĚL. 
Čtyřicátník Petr Sýkora svým životem a svými činy dokazuje, 
že hrdinství ve 21. století nejen existuje, ale zároveň nabývá 
jakési civilnější podoby. Ukazuje, že k projevu občanské stateč-
nosti není nutné ohrožení nebo ozbrojený konflikt, a také to, že 
podnikání i filantropie jsou stále důležitějším pilířem fungující 
moderní společnosti. Což jsou skvělé zprávy pro náš národ, pro 
naši zemi. Věřím, že příklad Petra Sýkory bude inspirací nejen 
pro mladou generaci a napomůže dalšímu šíření odkazu a myš-
lenek Arnošta Lustiga ve 21. století.   

Vážení přátelé, přeji Vám všem krásné léto a těším se nová inspi-
rativní setkání ve druhé polovině roku.

Pavel Smutný, president ČISOK

Trojici hrdinů a laureátů Ceny Arnošta Lustiga za roky 2011, 
2012 a 2013 osud postavil před historické milníky a násilné 
křižovatky České republiky, Evropy i celého světa. Střety  
2. světové války, revoluční roky 1968 a 1989. Zásadní otázka, 
již si kladl nejen Výbor Ceny, kterou bylo potřeba zodpově-
dět a kterou položil i president Komory Pavel Smutný při loň-
ském udílení Ceny, zněla: Existuje žijící hrdina, příkladný člo-
věk, který naplňuje hodnoty Odvaha a Statečnost, Lidskost  
a Spravedlnost, aniž by musel být vystaven těmto historic-
kým milníkům, válečným hrůzám a rozhodnutím, jež zasáhly 
celé národy a generace? Existuje hrdina v míru a blahobytu 
21. století? 

Odpověď byla nakonec tak jednoduchá a jednoznačná, jak 
byla náročná a obtížná cesta k ní. Hrdinou pro 21. století je 
podle principů Ceny Arnošta Lustiga člověk, který je hrdinou 
s přesahem. Osobností, která uspěla, dokázala, co málokterý 
jiný, ale měla natolik silnou morální a lidskou integritu, aby se 
dokázala zastavit, ohlédnout se a říct si – společnosti, která mi 
umožnila uspět, něco dlužím a chci jí část svých schopností 
a úspěchu vrátit. Chci ostatní nastartovat a motivovat, aby-
chom byli lepší. Abychom dokázali pomoci těm méně šťast-
ným a těm, kterým život nastavuje odvrácenou tvář. Chci se 
podělit, dát naději, podat pomocnou ruku. Mám odvahu obě-
tovat svoji kariéru lidem, kteří každý den bojují jen o normální 
a někdy i holý život. A to vše v čase míru a moderní prosperity. 

Dne 14. května 2015 převzal Cenu Arnošta Lustiga pro rok 
2014 Petr Sýkora, podnikatel, vizionář, filantrop, spoluzakla-
datel nadace DOBRÝ ANDĚL a společnosti PAPIRIUS. Petr Sý-
kora se po dobrovolném předčasném ukončení své nadmíru 
úspěšné kariéry ve světě businessu rozhodl jít v životě novým 
směrem. Jeho slova a činy dokládají, že lidská zralost, lidskost  
a spravedlnost nemusejí nutně souviset pouze s věkem či zís-
kanými zkušenostmi. Pomoc ostatním je pro Petra Sýkoru po-
sláním a inspirací.

„Petr Sýkora je jedinečná osobnost s pevným charakterem  
a jasnými vizemi. Věřím, že toto ocenění Petra Sýkoru povzbu-
dí k tomu, aby svůj životní postoj ještě intenzivněji šířil v české 
společnosti a motivoval tak zejména mladou generaci,“ ko-
mentoval výběr laureáta Pavel Smutný. 

„V dnešní době již není třeba projevovat odvahu při obraně 
existence státu či jiných jednoznačných výzvách. Jednu z klí-
čových hodnot dneška představuje zdraví. Je krásné a zásluž-
né k němu lidem napomáhat. Tak může vypadat hrdinství  
21. století,“ odhalil motivy letošní volby prof. Jan Pirk, předseda 
Výboru Ceny Arnošta Lustiga, který laureáta každoročně volí.

„Podnikání a filantropie jsou si podobnější, než se na první po-
hled zdá. Dlouhodobě a dobře fungují jen tehdy, když děláte 
něco opravdu užitečného. Zdravá a fungující česká společnost 
potřebuje obojí – jak podnikatele, kteří zaměstnávají druhé, 
vylepšují svět kolem sebe a vytvářejí bohatství, tak neziskové 
organizace. Základ prosperity je v tom prvním. Civilizovaná 
společnost však bez toho druhého dobře nefunguje,“ říká Petr 
Sýkora.

V exkluzivním rozhovoru, který laureát poskytl Bulletinu  
a který naleznete na straně 2, se dozvíte, co je podle držitele 
Ceny Arnošta Lustiga hrdinství. Hrdinství je veliká a každodenní 
odvaha nebýt sobec. 

Pavel Košek 
tiskový tajemník ČISOK

Editorial



Laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2014 Petr Sýkora: 
V každém z nás je hrdina – ale musíme najít sílu a odvahu dělat něco pro druhé

Věčně usměvavá a prozářená, 
občas zamyšlená tvář laureáta 
Ceny Arnošta Lustiga, spolu-
zakladatele firmy PAPIRIUS  
a nadace DOBRÝ ANDĚL, Petra 
Sýkory, je obrázek, který nejen 
členové Komory měli možnost 
vídat v  posledních měsících 
docela často. Pořád jsme si ale 
nestačili zvyknout na jeho 
skromnost, bezprostřednost, 
nepředstíraný zájem o vše ko-
lem, schopnost naslouchat, 

vnímat a zároveň sdílet pozitivní i negativní okamžiky. Na první 
dojem až skoro dětsky zvídavý, ale velmi pozorný a chytrý mladý 
muž má stále co vyprávět. I díky němu se odehrávají příběhy neuvě-
řitelné každodenní statečnosti a hrdinství, které potvrzují, že lidé do-
kážou být solidární nejen se svým nejbližším okolím. Bulletin ČISOK 
s Petrem udělal krátký rozhovor. 

Které momenty byly doposud nejsilnější ve vašem životě?
Nejsilnější momenty bývají v našich životech naplněny často velikou 
radostí nebo pocitem strachu. A to nemluvím o zamilovanosti. Ne 
vždy jsou však ty nejsilnější momenty nezbytně těmi nejdůležitějšími. 
Nicméně když už se ptáte na ty nejsilnější, tak tedy: zamilování, naro-
zení obou kluků, ale také opakovaný pocit strachu při lezení v horách, 
sjíždění exponovaných míst na lyžích a na divoké vodě. Ze strachu 
jsem se vždycky snažil udělat kamaráda.   

Jak ovlivnilo udělení Ceny Arnošta Lustiga vás a nadaci DOBRÝ 
ANDĚL? 
Z ocenění jsem měl radost. Vážím si odkazu, který nám Arnošt Lustig 
zanechal. Vážím si členů Výboru Ceny, kteří se rozhodli tyto hodnoty 
pro nás všechny uchovávat dále živé. Dobří andělé i řada dalších lidí 

Lustigovy hodnoty dlouhodobě prokazují, a tak letošní ocenění patří 
především jim. Ještě silněji než radost jsem pocítil závazek.  

DOBRÉMU ANDĚLOVI – a především rodinám, kterým společně 
pomáháme – ocenění jistě pomohlo. Byl to rušný měsíc! Přál bych 
si, aby to byl další impulz nejen pro podnikatele, ale pro nás všechny, 
abychom si ještě více navzájem pomáhali. Stále se to učíme, a to učení 
je krásné. Žijeme tu přece společně!

Jaké jsou vaše nejbližší pracovní cíle? 
Pokud byste si představil DOBRÉHO ANDĚLA jako plachetnici, tak 
bych řekl, že pluje pod správným kurzem, má dobrý vítr v plachtách 
a šikovnou posádku. Teď je především důležité kurz držet a být kon-
zistentní v tom, co děláme. Také trochu šetřit síly, protože první čtyři 
roky byly náročné a čeká nás, doufám, ještě velice dlouhá cesta. 

Co je podstatou projektu Zde pracují Dobří andělé? 
Přemýšleli jsme nad tím, jak přiblížit DOBRÉHO ANDĚLA – a hod-
noty, které představuje – do podniků. Na tuto myšlenku nás přivedla 
Taťána le Moigne, která se zeptala ve společnosti GOOGLE Česká re-
publika, kdo z jejích kolegů je Dobrým andělem. Ke svému překvape-
ní zjistila, že skoro všichni. 

Nejprve jsme promýšleli všelijaká složitá pravidla daná různou velikos-
tí firem, až jsme si nakonec řekli, že v jednoduchosti je síla a že to celé 
tedy uděláme jednoduše. Dnes tedy stačí, aby se v kterékoli firmě do-
mluvili alespoň dva Dobří andělé a přihlásili se u nás se záměrem myš-
lenku dále šířit ve svém podniku. Podnik pak může používat označení 
„Zde pracují Dobří andělé“, my je přidáme do dobré společnosti po-
dobných firem na našich internetových stránkách.  

Co je pro vás hrdinství?
Hrdinství je definováno především otázkou „proč?“ Můžeme být 
totiž odvážní i stateční, ale i tak můžeme být zároveň sobečtí, dělat 

to zkrátka jen pro sebe. Hrdi-
na je hrdinou právě proto, že 
prokazuje statečnost při službě 
druhým lidem. Včera jsem jed-
noho takového viděl. Tátu, který 
se stará o dvě děti, protože jeho 
žena se zkrátka jednoho rána již 
neprobudila. Měla slabé srdíčko. 
Dcerka o pár let později one-
mocněla akutní lymfoblastic-
kou leukémií. Stalo se to přesně 

17 dní poté, co její táta získal novou práci. Holčička je nyní v udržovací 
fázi léčby a starší bratr chodí na střední školu. Nejsem si jistý, že bych 
takovým tátou dokázal být. Tak to je podle mne hrdina. Máme jich 
kolem sebe spousty. Jen ti skutečně výjimeční lidé často nejsou vidět. 
Myslím, že v každém z nás takové hrdinství je. Je jen otázkou času, kdy 
a jak se prodere na povrch.  

Kdo by podle vás byl vhodným kandidátem Ceny Arnošta Lustiga 
do budoucna?
Napadají mne hned dvě jména. Tak třeba pan profesor Josef Koutecký, 
který zcela vytvořil a z nuly postavil dětskou onkologii v České repub-
lice. Viděl umírat více dětí, než kdo jiný v této zemi, a nehodlal se s tím 
smířit. Nebo Šimon Pánek, který se nebojí jet do nebezpečných míst, 
pomáhat, dotknou se bolesti, a navíc to dělá konzistentně velmi dlou-
hou dobu. Jsem si vcelku jist, že členové Výboru budou mít rok od roku 
těžší a těžší práci, zvláště když letos prokázali odvahu a udělili cenu rela-
tivně mladému člověku. Těším se, koho nám představí příští rok!    red 

Rozhovor vedl Pavel Košek, tiskový tajemník ČISOK

Chcete být také Dobrý anděl a zažít radost z pomoci druhým? 
Není nic jednoduššího než se zaregistrovat na  
www.dobryandel.cz  a začít přispívat. Děkujeme!

Cena Arnošta Lustiga

Nadace DOBRÝ ANDĚL
Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s  dětmi, kde rodič 
nebo dítě má rakovinu nebo dítě jiné závažné onemocnění. Čas-
to se stává, že v případě vážné diagnózy v rodině jeden z rodi-
čů musí přestat pracovat. Zatímco příjem rodiny klesne, výdaje 
spojené s léčbou postupně rostou. Rodiny musejí jezdit často do 
vzdálených nemocnic, doplácet na léky, zajistit speciální stravu, 
rehabilitační pomůcky či sterilní prostředí, které je nezbytnou 
součástí léčby, a v případě více dětí v  domácnosti také péči  
o další sourozence. Mnoho rodin se tak ze dne na den dostane 
do finanční tísně.

Systém finanční pomoci nadace DOBRÝ ANDĚL je postaven na 
třech pilířích:

1. Do posledního haléře®
Veškeré provozní náklady jsou hrazené ze soukromých prostředků 
jeho zakladatelů a dalších filantropů, proto mohou být příspěvky 
dárců, Dobrých andělů, odevzdány do posledního haléře®.

2. Víte, komu pomáháte
Každý dárce získá při registraci automaticky přístup na svůj anděl-
ský účet, kde si může kdykoliv najít, kterým rodinám jeho konkrét-
ní příspěvek pomohl, a přečíst si jejich životní příběh.

3. Pomáháte pravidelně
Pomoc míří k potřebným každý měsíc. Léčba závažných onemoc-
nění je dlouhodobá a rodiny příjemců potřebují pravidelnou pod-
poru Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt náklady spojené 
s léčbou a pokles příjmu. 

Chcete být také Dobrý anděl a zažít radost z pomoci druhým? 
Není nic jednoduššího než se zaregistrovat na www.dobryandel.cz 
a začít přispívat. Děkujeme!  

Komora uspořádala v rámci udílení Ceny Arnošta Lustiga za rok 
2014 ve spolupráci s agenturou STEM/MARK průzkum, který vy-
pověděl, že odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost jsou českým 
občanům v obecné rovině blízké. Více než 86 % si jich myslí, že naše 
doba potřebuje hrdiny a přes 90 % považuje za důležité, aby spo-
lečnost věděla o lidech, kteří vykonali nějaký hrdinský čin, zachovali 
se statečně a pomohli tak jiným lidem či celé společnosti.

Polovina dotázaných je navíc přesvědčena, že Česká republika má 
své žijící hrdiny. Nejčastěji byl za hrdinu označen hokejista Jaromír 
Jágr, zpěvák Karel Gott a lékař Jan Pirk, předseda Výboru Ceny Ar-
nošta Lustiga. Nejvíce hrdinským povoláním se pak stal hasič, ná-
sledovaný záchranářem a vojákem. 

Méně než třetina české společnosti je však schopna bez výhrad na-
sazovat svůj život pro záchranu druhých. Nejlépe si v tomto ohledu 
vedou mladí lidé ve věku 15–29 let. Ochota riskovat svůj život pa-
nuje především při záchraně dětí, rodinných příslušníků, blízkých 
přátel či zvířat. 

Na průzkum jsme navázali panelovou diskuzí Odvážná Evropa?, 
která proběhla 5. května ve Vlasteneckém sále Karolina. Mezi dis-
kutujícími pod taktovkou Pavla Smutného byli Libuše Šmuclerová, 
Jefim Fištejn, Jakub Janda, Tomáš Halík, Lukáš Hejlík a Václav Mar-
houl. Debata upozornila na současnou situaci související se stavem 
Evropy, postoji k islamizaci, geografickými změnami na východě 
našeho kontinentu a problematikou přistěhovalectví. 

„Lednové události v Paříži nás přesvědčily o tom, abychom se za-
mysleli nad významy slov odvaha, statečnost, lidskost a spravedl-

nost. Tyto ctnosti není snadné definovat, proto jsme chtěli objas-
nit, co přesně znamenají v dnešní době v souvislosti s tím, co se děje  
v Evropě,“ uvedl Pavel Smutný. 

Profesor Tomáš Halík konferenci uzavřel následovně: „Za správ-
nou cestu, jak udržet celistvost Evropy, považuji podporu univer-
zitního vzdělávání, především v souvislosti s výukou evropanství, 
konformitou vůči většinovým názorům a podporou tradičních 
hodnot, na nichž je Evropa založena.”  red

Záznam diskuze Odvážná Evropa? na kanálu YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=0prE2rLbvGU 

Panelová diskuse Odvážná Evropa? 
prokázala, že dnešní doba potřebuje své hrdiny
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Aleš Denner, syn Petra a Evy Dennerových, trpí svalovou dystrofií 
Duchennova typu (DMD). Svalová dystrofie, tj. ubývání svalstva, 
je genetická choroba. Tělo nemocného si neumí vyrobit bílkovinu 
dystrofin, bez níž svalstvo nemůže fungovat. Svaly tak ochabují, až 
přestanou fungovat úplně, a postižený, většinou ani ne plnoletý, 
umírá z důvodu selhání dýchacího svalstva. Příčinou choroby je 
vrozená mutace, tedy chybný zápis v genetickém kódu, který se 
nedá vyléčit. Svalová dystrofie je proto onemocnění smrtelné, léč-
ba je pouze symptomatická, omezená na mírnění příznaků tak, aby 
nemocný prožil v rámci možností co nejdelší a nejkvalitnější život. 

Rodiče Aleše Dennera kontaktovali profesorku Evu Sykovou, která 
řídí Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky 
a zabývá se kmenovými buňkami. Zde bohužel zjistili, že klinické 
studie svalové dystrofie v České republice neprobíhají. 

Při návštěvě dalšího specialisty, neurologa doc. MUDr. Pe-
tra Vondráčka, Ph.D., se Petr a Eva Dennerovi dozvěděli  
o možnosti aplikování kmenových buněk za podpory lase-
rové stimulace. 

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D., (více informací na  
www.neurovon.cz) aktivně spolupracuje s The International Cen-
ter for Cell Therapy and Cancer Immunotherapy (CTCI), The 
Weizmann Medical Center, Tel Aviv, Izrael (prof. Shimon Slavin), 
což je zatím jediné místo na světě, kde by mohlo dojít k aplikaci 
kmenových buněk z důvodu zastavení progresivní svalové dys-
trofie, popř. ke zmírnění průběhu této nemoci u Aleše a dalších 
dětí se stejnou diagnózou. Pro nejlepší účinek je vhodné aplika-
ci opakovat, přičemž jedna aplikace se pohybuje v řádu 500 000 
Kč, tato částka samozřejmě nezahrnuje další náklady spojené  
s cestováním do Izraele, ubytováním a stravováním. Tato tera-
pie by dle dostupných informací mohla pomoci jednak Alešovi, 
ale následně i dalším dětem postiženým touto nemocí. 

Alešovi je devět let, navštěvuje základní školu, kde dosahuje 
výborných výsledků. Chtěli bychom vás touto cestou požádat 
a finanční příspěvek na léčbu Aleše kmenovými buňkami. Váš 
příspěvek pomůže i dalším rodinám. Tato metoda léčby je ve fázi 
výzkumu, ale dětem se svalovou dystrofií, které chtějí mít šanci na 
lepší život, nezbývá jiná možnost, jak svůj zdravotní stav zlepšit.

V  případě, že vás tento projekt zaujme a rozhodnete se léče-
ní Aleše podpořit, můžete zaslat finanční příspěvek na trans-
parentní účet zřízený za tímto účelem u České spořitelny: 
2837913193/0800, IBAN: CZ50 0800 0000 0028 3791 3193. Dárci 
pak budou informováni o průběhu projektu.

V  případě zájmu je možné získat odborné vyjádření neu-
rologa doc. MUDr. Petra Vondráčka, Ph.D., a to od rodičů 
(+420  737  765  873, eva.dennerova@seznam.cz) nebo můžete 
kontaktovat výše zmíněného odborníka na +420  734  455  719, 
neurovon@volny.cz.  red

Spolupráce

Kybertechnologická mise do Izraele
Konference CyberTech 2015, kterou již druhým rokem organizo-
val na výstavišti v Tel Avivu Israel Defense Magazine, se stala mís-
tem setkání zástupců průmyslu, akademické sféry, státní správy 
a sektoru obrany a bezpečnosti. Cílem konference bylo podpořit 
profesionální prodiskutování současných a budoucích výzev, které 
představuje kybernetický prostor.

Kybernetický svět se vyvíjí nezadržitelným tempem. Některé události, 
jako např. napadení Sony Picture Entertainment, měly natolik velký 
vliv, že změnily převládající koncepce dotýkající se významu kyber-
prostoru. Ten už není jen jinou dimenzí války, ale velmi reálnou sou-
částí našeho fyzického světa. Je těžké si představit moderní způsob ži-
vota bez výpočetních systémů, a tedy i bez kybernetické zranitelnosti.

Stát Izrael identifikoval tento trend a je na vedoucím místě ve 
světě řešení obranných systémů proti kybernetickým útokům. 
Komunita start-up společností sdružuje tisíce podnikatelů, kteří 
v kterýkoliv okamžik vývoje věnují pozornost tomu, jak učinit ky-
berprostor bezpečnější. 

Kyberprostor není jen rámcem izraelského sektoru rizikového ka-
pitálu, ale i sektoru státní správy. Z pohledu izraelských institucí  
s rozhodujícími pravomocemi je třeba říci, že identifikovaly poten-
ciál, jak hned od počátku nasměrovat kybernetický průmysl k ve-
doucímu postavení v oblasti exportu. Rozhodnutí vlády ustanovit 
novou národní autoritu v oblasti kybernetiky a prosazovat regulaci 
v této oblasti jsou příklady strategické prozíravosti.

Kyberprostor se bezpochyby bude rozvíjet a stane se přirozenou sou-
částí našeho moderního života také v budoucnosti. Tento vývoj nutí 
vlády států a všechny zainteresované sektory k trvalým investicím do 
rozvoje kyberprůmyslu na jedné straně, zatímco se na druhé straně 
připravují na budoucnost s hojnými kyberútoky. CyberTech 2015 kon-
ference po všech stránkách tuto realitu reflektovala.

Jako přizvaný člen doprovodu Ing. Tomáše Novotného, Ph.D, náměstka 
MPO ČR, jsem byl v hi-tech parku Ramat Hachayal přítomen setkání 
se zakladatelem Rad Group, panem Yehudou Zisapelem. Rad Group 
je největším systémovým integrátorem v Izraeli, který nabízí i služby 

v oblasti kybernetické bezpečnosti. Rad Group má zájem o spolupráci 
s českými start-up projekty v rámci českých VCF (Virtual Case File).

Dále se uskutečnilo setkání se zástupci Cukierman Investment Hou-
se s prezentacemi a diskuzí na téma VCF a high-tech inkubátory. 
Diskuze se soustředila na možnosti a způsob přenosu know-how  
v oblasti VCF do ČR.

Pro ČR se nabízí možnost vybudování segmentu High Tech a vytvo-
ření nových pracovních příležitostí v této oblasti a rovněž příležitost 
pro vytvoření venture-kapitálových fondů – v Izraeli využívaných  
a v ČR málo známých.

Na definování synergických oblastí pro spolupráci a potenciálních izra-
elských partnerů zúčastněné subjekty pracují a dobrou zprávou je, že 
již teď se rýsuje pět synergických projektů v oblasti biotechnologií. 

Petr Beneš 
jednatel a šéfredaktor,  Sdělovací technika, www.stech.cz 

XI. mise českého zdravotnictví do Izraele
Marek Zeman: Izraelské zdravotnictví je s českým srovnatelné, ale funguje efektivněji a je lépe financované

Ve dnech 10.–14. května 2015 se uskutečnila XI. zdravotnická 
mise do Izraele. Cílem bylo jako obvykle hledání další možné 
spolupráce v oblasti zdravotnictví a s ním souvisejících vědních 
oborů. Jako vždy byla i tato mise zajímavá a inspirativní, a to  
v mnoha ohledech. Ale nepředbíhejme. 

V pondělí 11. května se usku-
tečnila návštěva Univerzitní 
nemocnice v Haifě – Ram-
bam Health Care Campus. 
Jde o špičkové zařízení, které 
proslulo především trauma-
tologickou medicínou. V roce 
2006, kdy byla Haifa ostřelo-

vána z Libanonu během tehdejšího válečného konfliktu a Izrael 
neměl ještě k dispozici tak účinné protiraketové systémy jako loni 
při konfliktu v pásmu Gazy, dopadla na město řada raket a způso-
bila nemalé škody na zdraví a majetku. Několik raket také dopadlo 
do blízkosti Univerzitní nemocnice, ale naštěstí ji přímo nezasáhlo. 
Nicméně počty pacientů s traumaty významně vrostly a zároveň 
vyvstala nová potřeba do budoucna. A to, jak se zabezpečit pro 
případ dalšího vzdušného útoku. 

V následujících letech byla vyprojektována a rozestavěna rozsáhlá 
přestavba, která je nyní skoro u konce. Nákladem v přepočtu na 
české koruny přes devět miliard korun bylo přistaveno několik pavi-
lónů, a to nejen traumatologie, ale také onkologie, nové kardiocent-
rum, celý pavilon pro vědu a výzkum. O tom později. Rozšíření trau-
matologie proběhlo především do podzemí, kde byla vybudována 
prakticky celá nová nemocnice až pro dva tisíce lůžek. Myšleno i pro 
pacienty z dalších oborů, kteří při hrozícím nebezpečí nemohou být 
propuštěni domů. Ale nehledejme nějaké prázdné, mrtvé prosto-
ry, nevyužité plochy, kde jen udržování provozu stojí hodně peněz.  
V této době jde o podzemní parkoviště, které do 72 hodin může 
být přeměněno v plnohodnotný zdravotnický prostor. Netvrdím, 
že něco takového má být i u nás, spíše tiše závidím koncepčnost 
oboru traumatologie, a hlavně schopnost předvídat. Vždyť na 
traumacentrum s opravdu komplexní péčí pro děti i dospělé včet-

ně popálenin Praha čeká již desítky let. Nejde tak o přípravu na 
válku jako spíše na možné hromadné neštěstí, které se Praze na-
štěstí již delší dobu vyhýbá. 

Jinak Univerzitní nemocnice Rambam Health Care Campus má 
kolem 1100 lůžek a na to přibližně 4 500 zaměstnanců, tedy po-
měrově víc než kterákoliv fakultní nemocnice u nás. Na 70 % 
jejího obratu jde do mezd (v ČR je to necelých 50 %). Platy jsou  
v Izraeli jak u lékařů, tak u zdravotnického personálu podstatně 
vyšší než v ČR, což vede ke stabilizaci kolektivů. Celkově lze říci, 
že zdravotnický systém je zde daleko efektivnější, protože na-
příklad průměrná ošetřovací doba je v Izraeli 3,75 dne, zatímco 
průměrná ošetřovací doba v ČR byla v roce 2013 v délce 6,8 dne. 
Zajímavý je také údaj o procentu výdajů z HDP na zdravotní 
péči, což je číslo s námi srovnatelné, tedy 7,6 %, ovšem z jiné cel-
kové sumy. Výsledek zdravotní péče je v Izraeli také srovnatelný 
(nebo jen o málo lepší), neboť průměrné dožití (střední délka 
života) je v Izraeli 82 let u žen a 79 roků u mužů. V ČR je to 81,5 
roků u žen a 77 roků u mužů.

Nepopiratelně jsou v Izraeli úspěšnější dva segmenty: jedním 
z nich je praktický přínos vědy. Měřeno nejen v počtu citací  
a publikací, ale také v počtu objevů a vynálezů. Jen v Rambam 
Health Care Campus aktuálně pracují tři nositelé Nobelovy 
ceny! Jistě, nejen prestižní, ale i finanční přínos je veliký. Druhou, 
a ne tak překvapivou informací pro mě bylo zjištění, jak moc se 
především na investicích podílejí sponzorské prostředky. Jde až 
o dvě třetiny financí! Důvodem je mimo jiné i důvěra, kterou 
celý rezort ve společnosti má. 

Další den jsme v Tel Avivu, kde jsme byli ubytováni, navštívili 
IATI-BIOMED 2015, výstavu týkající se inovativních medicín-
ských biotechnologií, která se konala na výstavišti Tel Aviv Fair-
grounds. Každý zde měl možnost seznámit se dle svých zájmů  
s moderními biotechnologiemi.

Ve středu jsme dopoledne navštívili Shaare Zedek Medical 
Center v Jeruzalémě, nemocnici střední velikosti a významu.  

I zde se velmi pilně buduje. Jde o „spádovou“ nemocnici pro 
část Jeruzaléma, kde většinu superspecializované péče obsta-
rává největší nemocnice v zemi, univerzitní Hadesa. Zde je 
třeba rovněž konstatovat, že ve srovnání s odbornou medicín-
skou péčí v těchto nemocnicích jsme na tom v ČR naprosto 
podobně a v rozvoji nezaostáváme. Například v Univerzitní ne-
mocnici v Haifě prezentované výkony na srdci, málo invazivní 
zásahy na chlopních nazývané TAVI (jde o implantaci aortální 
chlopně pomocí zaváděcího katetru, tedy bez nutnosti ope-
race hrudníku) jsou v kardiocentrech v ČR rovněž prováděny. 
Ve čtvrtek dopoledne v hotelu Leonardo Basel, kde jsme byli 
v Tel Avivu ubytováni, proběhla diskuze s českým velvyslan-
cem v Izraeli Ivo Schwarzem a obchodním radou Branislavem 
Gálem. Jedním z informací bylo i zavedení postu vědeckého 
atašé našeho velvyslanectví, a to vzhledem k nepopiratelným 
úspěchům Izraele na poli vědy.

I letošní mise byla jako vždy nejen inspirující, ale i plná nevšed-
ních zážitků z poznávání historie a kulturního bohatství národů, 
které v této rozlohou nevelké ale významem obrovské zemi žijí.  

Marek Zeman 
člen ČISOK, zdravotnický expert

Dejme šanci devítiletému Alešovi! 
Pomoci může experimentální léčba ve Weizmannově institutu v Izraeli 
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Izrael

Dvacet pět let znovunavázání diplomatických vztahů s Izraelem

Izrael je země rozmanitá a fascinující. Plná kontrastů, nalézající 
se na křižovatce tří kontinentů, která je od svého vzniku stále 
ve válce. Přesto je to země bohatá, pyšnící se množstvím nosi-
telů Nobelových cen i vlastním high-tech zázrakem. Je to země, 
kde se během jednoho dne můžete projít po poušti, jít na hory 
a vykoupat se hned ve třech mořích – ve  slaném, sladkém  
i mrtvém.

Česko-izraelské vztahy mají kořeny dávno před vznikem Stá-
tu Izrael. Židé v zemích Koruny české koneckonců žijí po více 
než tisíc let a byl to právě TGM, kdo jako první světový státník 
navštívil židovské přistěhovalce v roce 1927 v tehdejší britské 
mandátní Palestině. Oba naše národy pak spojila i tragická 
zkušenost druhé světové války. Češi a Židé tehdy při nejedné 
bitvě bojovali za své přežití a svobodu bok po boku. Na vý-
chodní i západní frontě. Nebylo pak náhodou, že poválečné 
Československo hlasovalo pro vznik Státu Izrael na půdě OSN  
a dodalo do rodící se země zbraně.

Prvních čtyřicet let vztahů bylo nicméně díky komunistickému 
režimu přinejmenším chladných. Vše se změnilo až se znovu-
nabytím naší svobody. Václav Havel oznámil snahu o obnovení 
vztahů tři dny po zvolení v rámci prvního novoročního proje-
vu. Izrael pak navštívil jako vůbec první prezident ze zemí bý-
valého sovětského bloku. Navázal tak na TGM.

Jako Češi si s Izraelci vzájemně v mnohém rozumíme. Nejen  
v otázkách terorismu a nutnosti obrany základních hodnot 
naší civilizace. Naše vztahy vycházejí z obdobných historických 
zkušeností a jsou postaveny na respektu a pochopení. Poslední 
čtvrtstoletí navíc jasně ukázalo, že ve věci vzájemných vztahů 
existuje široká shoda jdoucí napříč politickým spektrem. 

Ačkoli je Izrael od svého vzniku před sedmašedesáti lety ve válce 
a zrodil se na poušti a v bažinách plných malárie, je dnes bohatší 
než Česká republika. Nepřetržitý válečný stav nutí Izraelce neu-
stále se zlepšovat. Nutí je ke kreativitě a k riskování. Vědí zároveň, 
že se nemohou na nikoho spoléhat, jen sami na sebe. Izraelský 
hight-tech zázrak se nedá zkopírovat. Hledat v Izraeli inspiraci se 
však určitě dá. 

Je jen dobře, že je izraelský trh dnes jedním z nejvýznamnějších 
mimoevropských odbytišť pro české výrobky, stejně tak je pozi-
tivní, že se u nás usídlilo několik významných izraelských investo-
rů. Mohlo by jich však být daleko více. Pomalu, ale přece se pro-
hlubuje spolupráce na poli vzdělávání, vědy a výzkumu i kultury. 
Další prostor pro vzájemnou inspiraci, obchod a i investice však 
zajisté stále existuje. Využijme jej! 

Tomáš Pojar 
vicepresident ČISOK 
publikováno v Izraelském listě dne 7. května 2015, Lidové noviny

Rok 2015 postupně odhaluje
svá velká výročí. Jedno
z nich je možná méně
nápadné, nese v sobě však
všechnu tíhu i naději
20. století a je součástí
dnešní živé identity Česka.

TEREZA ŠÍDLOVÁ

L
etos na jaře je to dva-
cet pět let, co tehdejší
prezident Václav Ha-
vel navštívil jako his-
toricky první postko-

munistický lídr Stát Izrael. Stvr-
dil tak obnovení diplomatických
vztahů Československa a Izraele.
Po letech komunismu šlo o návrat
k tradiční blízkosti českého a ži-
dovského národa. Podle té by se
dala v tuzemsku měřit síla demo-
kracie. A dnes se výrazně odráží
ve spolupráci v byznysu či vědě
a výzkumu.
„Naše vztahy jsou založené

na vzájemném respektu a důvěře,
společných hodnotách i podobné
historické zkušenosti. Zásadní je
obchodní a akademická spoluprá-
ce, která se neustále prohlubuje,“
říká velvyslanec Izraele v České
republice Gary Koren. Příští týden
to podle zdejšího kalendáře bude
67 let od vzniku Státu Izrael.

Start-up nation
Mnohé Čechy, ať už turisty, nebo
zástupce byznysu, by možná pře-
kvapilo, že česká vazba je v Izrae-
li všudypřítomná: po Tomáši
GarrigueoviMasarykovi jsou v iz-
raelských městech pojmenované
ulice i náměstí. Každý Izraelec
také ze školy ví, že po tragédii dru-
hé světové války československá
diplomacie už pod vedením Jana
Masaryka výrazně a účinně podpo-
rovala vznik Státu Izrael.
„Český národ má zvláštní

vztah k Židům, snad nám toMasa-
ryk zakódoval do našeho DNA.
Je to zvláštnost, které bychom
měli využít. S ohledem na naši ve-
likost není moc zemí, které máme
rádi a ta láska by byla zároveň tak
silně opětovaná,“ říká prezident

Česko-izraelské smíšené obchod-
ní komory (ČISOK) a advokát Pa-
vel Smutný. Organizace podporu-
jící obchodní výměnu má 108 čle-
nů. A mnohé české značky si už v
Izraeli vybudovaly silnou pozici.
Například každý pátý automobil
prodaný v Izraeli je škodovka.
Dalšími příklady úspěšné spolu-
práce jsou farmaceutická společ-
nost Teva či specialista na optic-
ké produkty Meopta.
O rozrůstající se spolupráci

svědčí i fakt, že ČISOK má part-
nerskou organizaci v Izraeli, Izra-
elsko-českou komoru obchodu
a průmyslu (ICCCI), kterou vede
podnikatel David Hercky. A vý-

razně jsou v Česku přítomné i in-
vestice, příklademmůže být deve-
loperská společnosti Lighthouse
Group izraelského podnikatele
Tamira Wintersteina.
Izrael je mimořádně zajímavý

obchodní partner. Za 67 let vyros-
tl ze země, která nemá zásadní pří-
rodní zdroje a je stále v ohrožení,
ekonomický šampion s přezdív-
kou „start-up nation“. Ekonomi-
ka Izraele – specializovaná na ino-
vace a hi-tech – stále roste, pohá-
něná i významnými investicemi
do vědy a výzkumu.
„Izrael je především světový

lídr v aplikaci věděckých po-
znatků do praxe. Věda je výraz-

nou součástí izraelského bohatnu-
tí. To zatím u nás tedy spíše vyvo-
lává obdiv a doufáme, že z tohoto
obdivu časem zaprší,“ připomíná
prezident Pavel Smutný. Spolu-
práci už úspěšně rozvíjí Biotech-
nologické a biomedicínské cent-
rum Akademie věd a Univerzity
Karlovy.

Holokaust ve společné paměti
Nedílnou součástí novodobé tradi-
ce vztahů je také připomínání pa-
mátky obětí holokaustu. „V tom-
to je Česká republika vynikajícím
příkladem,“ říká velvyslanec Ko-
ren. Soužití Čechů a Židů a potře-
bu odvahy a lidskosti připomíná

také Cena Arnošta Lustiga, kte-
rou každoročně ČISOK uděluje.
V porevolučním obnovení diplo-

matických vztahů hrál významnou
roli prezident Václav Havel, který
k tomuto kroku vyzval ve svém zá-
sadním novoročním projevu
v roce 1990. O dvacet pět let poz-
ději spolu například pravidelně za-
sedají česká a izraelská vláda.
Tato příloha, představující čes-
ko-izraelské vztahy, byla připrave-
na ve spolupráci ČISOK, ICCCI
a izraelského velvyslanectví.

Autorka je publicistka, pracuje
jako poradkyně Velvyslanctví
Státu Izrael v ČR

Izrael je země rozmanitá
a fascinující. Plná kontras-
tů, nalézající se na křižovat-

ce tří kontinentů, která je od své-
ho vzniku stále ve válce. Přesto
je to země bohatá, pyšnící se
množstvím nositelů Nobelo-
vých cen i vlastním high-tech zá-
zrakem.
Naše vztahymají kořeny dáv-

no před vznikem Státu Izrael.
Byl to TGM, kdo jako první
světový státník navštívil židov-
ské přistěhovalce v tehdejší Pa-
lestině. Oba národy spojila i tra-
gická zkušenost druhé světové
války. Češi a Židé tehdy bojova-
li za své přežití a svobodu
bok po boku. Ne náhodou
poté poválečné Českosloven-
sko dodalo do rodícího se Izrae-
le zbraně.
Prvních čtyřicet let vztahů

bylo nicméně přinejmenším
chladných. Vše se změnilo až se
znovunabytím naší svobody.
Významnou roli při tom sehrál
Václav Havel.
Naše vztahy vycházejí z ob-

dobných historických zkušenos-
tí a jsou postaveny na respektu
a pochopení. Poslední čtvrtsto-
letí navíc jasně ukázalo, že ve
věci vzájemných vztahů existu-
je široká shoda jdoucí napříč po-
litickým spektrem.
Izraelský trh se stal jedním

z nejvýznamnějších mimoev-
ropských odbytišť pro české vý-
robky, stejně tak se u nás usídli-
lo několik významných izrael-
ských investorů. Prohlubuje se
spolupráce na poli vzdělávání,
vědy a výzkumu i kultury.
Prostor pro další vzájemnou in-
spiraci, obchod i investice zajis-
té existuje. Využijme jej!

Autor je viceprezident ČISOK,
bývalý velyvslanec ČR v Izraeli
a syn prvního velvyslance ČR
v Izraeli po roce 1989

V dubnu 1990 prezident Václav Havel navštívil poprvé po obnovení diplomatických vztahů Izrael PHOTO: COURTESY OF KIBBUTZ KFAR MASARYK ARCHIVE

Česká stopa je dnes v Izrae-
li nepřehlédnutelná
zvlášť na silnicích. Stačí

se rozhlédnout kolem sebe v Je-
ruzalémě: rodiny s dětmi, policis-
té i ministři vlády tu jezdí ve stej-
ném autě – ve škodovce.
Úspěch české automobilky do-

kládají i čísla. „Vozy Škoda jsou
v zemi pátým nejprodávanějším
vozem, z evropských automobi-
lek je to dokonce jednička,“ říká
Michal Kadera, ředitel vnějších
vztahů ve společnosti ŠKODA
AUTO. Jen loni se v Izraeli pro-
dalo přes 15 000 vozů s okřídle-
ným šípem ve znaku, což zname-
ná meziroční nárůst o pět pro-
cent.

Oblíbená i mezi podnikateli
Vzhledem k tomu, že Izraelci
obecně preferují limuzíny, velké
oblibě se těší modely Octavia

a Superb, jehož třetí generaci mla-
doboleslavská automobilka aktu-
álně uvádí na trh. „Oproti svému
předchůdci je nový Superb větší
a nabízí více vnitřního prostoru,

z čehož samozřejmě těží cestují-
cí,“ říká Michal Kadera.
Škoda Superb, kterou společ-

nost považuje za svou vlajkovou
loď, je už nyní v Izraeli ve střední

třídě prodejní dvojkou a dokonce
evropskou jedničkou. „Bude na-
nejvýš zajímavé sledovat, jak se
bude situace na zdejším trhu vyví-
jet po uvedení třetí generace nové-
homodelu,“ podotýká k tomuMi-
chal Kadera.
Díky nízkým provozním nákla-

dům a spolehlivosti často míří
škodovky do podnikových flotil.
Před dvěma lety česká značka vy-
hrála i vládní zakázku a ve vo-
zech Superb běžně jezdí izraelští
ministři. Turista se také často se
škodovkou potká coby s taxíkem.
Úspěch Škody Auto v Izraeli

ocenil při své loňské návštěvě
v zemi i český předseda vlády
Bohuslav Sobotka, když předal
výhradnímu dovozci Jackymu
Avivovi ze společnosti Champi-
on Motors cenu za přínos ob-
chodním vztahům.
Pokračování na straně IV

JITKA PÁNEK JURKOVÁ

Izrael je stále oblíbenějšímmístem pro milovníky dobré-
ho jídla a pití, jak mimo jiné

dokazuje vyhlášení Tel Avivumi-
mořádnou světovou kulinářskou
destinací za rok 2014 respektova-
ným časopisem Saveur.
Izraelská kuchyně je pestrá

a ovlivněná mnoha různými tradi-
cemi. Zemi se ale nevyhýbají ani
globální vlivy. „Nevím, jestli si
běžně s Izraelem spojujete vynika-
jící tex-mex, ale naservírujeme
vám ho, stejně jako naše proslulé
burgery,“ říká Gal Ganzman, ma-
jitel populárního izraelského ře-
tězce barůMike’s Place. První po-
bočka byla v Jeruzalémě a dnes je
šest těchto barů po celé zemi.
„Co se týče pití, oblíbená jsou

teď v Izraeli piva z minipivovarů
– je to podobné jako u vás v Če-
chách, jestli se nepletu,“ doplňuje

Gal k izraelským trendům v po-
hostinství. Mike’s Place ale není
jen místem pro skvělý hambur-
ger, prošly jím moderní dějiny
země, a to se vší tíhou.
Příběh podniku zachycuje i stej-

nojmenný komiks, jehož český
překlad bude představen na letoš-
ním veletrhu Svět knihy, a cena-
mi ověnčený dokument Blues by
the Beach.
Izrael nabízí i stolování na svě-

tové úrovni, například v restaura-
ci Pastel v telavivském Muzeu
umění, která byla za svůj design
oceněna International Space
Design Award jako nejkrásnější
restaurace roku 2014.
K tradičním pokrmům v izrael-

ských podnicích patří cizrnová
pasta hummus. Otázka „Už jste
ochutnali hummus?“ bude mezi
těmi nejčastějšími, které návštěv-
ník Izraele uslyší.
Pokračování na straně II

TOMÁŠ
POJAR

Izraelská kuchyně
nabízí mozaiku chutí

„Izrael je šampionem v převádění vědeckých poznatků
do praxe,“ říká prezident ČISOK Pavel Smutný
„Izrael je šampionem v převádění vědeckých poznatků

Izraelský list
Naše kultury se k sobě hodí

Rozhovor s izraelským velvyslancem v ČR Garym Korenem
Strana IIStrana III

Č T V R TE K 7. K V Ě TN A 2 01 5

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 25. VÝROČÍ OBNOVENÍ ČESKO-IZRAELSKÝCH DIPLOMATICKÝCH VZTAHŮ

Škoda Auto uvádí i na izraelský trh nový Superb. Už nyní je tento model oblíbený
u izraelských ministrů. FOTO ŠKODA AUTO

Dobré vztahy už od Masaryka

Ve škodovkách jezdí i ministři
Každé páté auto prodané na izraelském trhu nese značku Škoda

Vycházíme
z obdobných
zkušeností

Vítězové IV. ročníku mezinárodního projektu CEMACH se podívají do Izraele
Sedm vítězů mezinárodní vzdělávací soutěže CEMACH z České 
republiky, Slovenska, Polska a Maďarska se o letošních prázdni-
nách podívá do Izraele. Svou výhru si převzali vítězové, studenti 
středních škol, vysokých škol a univerzit 3. věku na pražském 
Žofíně z rukou velvyslance Státu Izrael Garyho Korena. Letos po-
prvé byl oceněn i vítěz technické disciplíny realizované ve spo-
lupráci se společností Ness Czech, který navrhl chytrou aplikaci 
pro mobilní telefony, která v reálném čase ověřuje podle čáro-
vých kódů zboží v obchodech, jaké jsou jeho ceny u konkurence.

Čtvrtý ročník mezinárodní soutěže CEMACH, ve kterém stu-
denti středních škol, univerzit 3. věku a vysokých škol soutěží  
v poznávání Státu Izrael formou zpracování kreativních projek-
tů, které s ním souvisejí, dnes vyvrcholil slavnostním předáním 
cen vítězům. Andrej Čírtek, producent soutěže CEMACH, uvádí:  
„V průběhu školního roku 2014/2015 bylo v rámci projektu uspo-
řádáno přes 80 přednášek o Izraeli pro studenty v ČR, SR, Polsku 
a Maďarsku, z nichž se 1330 přihlásilo do soutěže. Sedm vítězů 
obdrželo cenu, kterou je poznávací zájezd do Izraele.“ 

CEMACH je organizován ve spolupráci s  velvyslanectvími Státu 
Izrael v zemích V4, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy, Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a Visegrád-
ským fondem. Účastníci zájezdu navštíví Jeruzalém, Tel Aviv, 

Haifu, kibuc Kfar Masaryk, absolvují prohlídku muzea a památ-
níku holocaustu Jad vašem a zaplavou si v Mrtvém moři. 

Autoři nejlepších děl v literární, digitální a výtvarné disciplíně se 
podívají do Státu Izrael, další výherci obdrží tablety iPad, mp3 
přehrávače, iPod nebo elektronickou čtečku Kindle. Projekt se 
odehrával v řadě měst a obcí v České republice, Slovensku, Polsku  
a Maďarsku, kde pro místní studenty středních škol přednášeli 
převážně velvyslanci Státu Izrael ze zemí V4, případně lektoři a od-
borní porotci soutěže. V letošním ročníku se do přednášek zapojil 
také bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli Tomáš Pojar, vice-
president Česko-izraelské smíšené obchodní komory, který uvedl: 
„Každý, kdo jede do Izraele, si doveze zpět pozitivní inspiraci pro 
svůj další život. Přeji vítězům CEMACH, aby tuto inspiraci získali 
i oni.“ 

Studenti středních škol soutěžili v letošním roce formou zpraco-
vání kreativního projektu o moderním Izraeli v literární, výtvarné 
a internetové disciplíně. Projekty vyhodnotila odborná porota za 
předsednictví expertky na Blízký východ Sabiny Vieiry. Letos po-
prvé se soutěžilo i v technické disciplíně realizované ve spolupráci 

se společností Ness Czech, jejíž vítěz, student České zemědělské 
univerzity v Praze Pavel Ivon, navrhl aplikaci pro chytré mobilní 
telefony, která skenuje v obchodech čárové kódy zboží a okamžitě 
ověřuje, za jakou cenu se dá toto zboží získat u konkurence. Mar-
tin Kult, viceprezident firmy Ness Czech, k tomu uvádí: „Autorovo 
dílo, které má velmi univerzální a mezinárodní použití, je v zásadě 
pro každého, kdo nakupuje. Dokazuje to, že i u nás je potenciál 
chytrých start-upových nápadů, kterými je Izrael tolik proslulý.“

Mezi výherce se tak zapsali za Universitu třetího věku pan Josef 
Vondra se svým architektonickým návrhem nebo Michaela My-
slivcová z Červeného Kostelce, která ovládla výtvarnou disciplínu 
díky návrhu a provedení šatů s tematikou Státu Izrael. V rámci 
předávání cen proběhla i krátká módní přehlídka těchto šatů. Li-
terární disciplínu v České republice vyhrál Dominik Turan z Brna  
a na Slovensku Otto Dóka se svým pojetím krav magy. Bez vý-
herců se neobešlo ani Maďarsko, kde zvítězila Kata Martincsák, 
a Polsko, kde se z vítězství radovala sympatická Dominika Monka.

Soutěž CEMACH je vyhlašována pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a s podporou Ministerstva kultury. Soutěž 
vyhlašuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci  
s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Visegrádským fondem. 

Zdroj a více informací na: http://www.cemach.cz
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Osobnosti

Komora posiluje proobchodní aktivity a česko-izraelské vazby. 
Do Rady nově zvolila bývalého velvyslance ČR v Izraeli Tomáše 
Pojara, dále Miroslava Tyma, Jana Vrátníka a Michala Zahrad-
níčka. Presidentem byl počtvrté zvolen Pavel Smutný, vicepre-
sidenty Tomáš Pojar a Jiří Maceška. V novém volebním období 
se Komora chce zaměřit na vědu a výzkum, podporu byznysu, 
transfer know-how, technologií a inovací a ještě užší obchodní 
a odbornou spolupráci se Státem Izrael.

Ve čtvrtek 23. dubna 2015, v den 67. výročí založení Státu Izrael, 
proběhla volební valná hromada Česko-izraelské smíšené obchod-
ní komory (ČISOK). Novými členy Rady se stávají Tomáš Pojar, 
prorektor Vysoké školy CEVRO Institut a bývalý velvyslanec ČR  
v Izraeli, Miroslav Tym, místopředseda představenstva a náměstek 
generálního ředitele České exportní banky, Jan Vrátník, Strategic 
Relationships Investment Banking Executive Director České spo-
řitelny, a Michal Zahradníček, předseda dozorčí rady a zakladatel 
PrimeCell Therapeutics.

Do čela Komory byl znovuzvolen stávající president Pavel Smutný, 
advokát, filantrop, mecenáš a zakládající člen Komory. Pro Smut-
ného je to již čtvrté zvolení v řadě, presidentský post zastával  
v letech 2009–2011, 2011–2013 a 2013–2015. Staronovými členy 

Rady se stali Martin Kult, vicepresident společnosti Ness Czech, 
Jiří Maceška, člen dozorčí rady ČEPS a.s., Petr Mothejl, spolumaji-
tel společnosti Dekonta, a vysokoškolský pedagog a odborný po-
radce Jiří Schlanger.

Zvláštního ocenění se dostalo do Rady již nekandidujícímu Ha-
nuši Holzerovi, dosavadnímu vicepresidentovi Komory a býva-
lému honorárnímu konzulovi ve Švýcarsku, a Milanu Kenkušo-
vi, dlouholetému vedoucímu ekonomické sekce velvyslanectví 
Státu Izrael v Praze, kteří byli jmenováni Čestnými členy Rady 
Komory.

Po třech stabilních dvouletých volebních obdobích, kdy Komora 
zaujala významné místo ve veřejném životě ČR i Izraele, zejmé-
na na poli budování vzájemných obchodních, společenských, 
vědecko-výzkumných a kulturních vtahů mezi oběma státy, tak 
došlo k částečné generační obměně a posílení jejího vedení. Sta-
lo se tak v době, kdy je Komora iniciátorem a účastníkem velké 
řady významných akcí počínaje Cenou Arnošta Lustiga, kterou 
založila v roce 2011, až po vrcholná vládní setkání.

Počtvrté zvolený president Komory Pavel Smutný dodává: „Je to pro 
mě velké uspokojení a zároveň znovu velká výzva. Komora je plná 
energie, po šest let Rada fungovala beze změny jako jeden tým, proto 
nebylo pro nikoho z nás jednoduché odhodlat se k obměně tohoto 
bezesporu vítězného týmu. Jsem ale bytostně přesvědčen, že noví čle-
nové Rady přinesou další impulzy pro rozvoj Komory a udržíme mo-
mentum, jehož je Komora a její členové svědkem. Pořádáme ročně na 
37 významných akcí včetně letos již čtvrtého ročníku Ceny Arnošta 
Lustiga, což je v našich poměrech nesmírná porce práce a úsilí. Chtěl 
bych poděkovat celému realizačnímu týmu, sekretariátu Komory  
a hlavně členům za jejich osobní i finanční podporu. Česko-izra-
elská smíšená obchodní komora bude s mým plným nasazením  
i nadále silně naplňovat svá kréda: Podporujeme obchod – Spojuje-
me národy – Tvoříme hodnoty.“    red

Revizní komise – neocenitelná součást Komory 
i ve svém čtvrtém volebním období – ve stejně silné sestavě 
Svůj mandát již počtvrté ve stejném složení obhájila i Revizní 
komise, nejdůležitější kontrolní orgán Komory.  Předsedou se 
i pro období 2015–2017 stal Ing. Luděk Cimpa, jednatel a ge-
nerální ředitel Agrofim ČR a SR, který komisi vede již od roku 
2011. Místopředsedou byl pak jednomyslně zvolen JUDr. Jaro-
slav Javornický, jednatel Profil Servis, spol. s r.o., a zakládající 
člen Komory, který byl místopředsedou Revizní komise od 
roku 2013 a jejím členem od roku 2009. 

Pětici členů pak doplňují  v  abecedním pořadí Ing . Jan 
Daňhel ,  člen RK od roku 2009 a jednatel Oradata s .r.o. , 
doc. Ing. Karel Srnec, PH.D., člen RK od roku 2009 a vyso-
koškolský pedagog Fakulty tropického zemědělství České 
zemědělské univerzity a Zoša Vyoralová, členka RK od roku 
2009 a ředitelka KKL-JNF ČR.
   red

Komora zvolila nové vedení

Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK

Jiří Maceška, vicepresident ČISOK

Martin Kult, člen Rady ČISOK

Petr Mothejl, člen Rady ČISOK

Michal Zahradníček, člen Rady ČISOKJiří Schlanger, člen Rady ČISOK

Jan Vrátník, člen Rady ČISOKPavel Smutný, president ČISOK

Miroslav Tym, člen Rady ČISOK

Jaroslav Javornický Luděk Cimpa Zoša Vyoralová Jan Daňhel Karel Srnec
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předseda

Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky

Pavel Smutný
president Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Milan Štěch
předseda Senátu Parlamentu České republiky

Jan Hamáček
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Andrej Babiš
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Pavel Bělobrádek
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Jan Mládek
ministr průmyslu a obchodu

Daniel Herman
ministr kultury

kardinál Dominik Duka
arcibiskup pražský

Gary Koren
velvyslanec Státu Izrael v České republice

Ivo Schwarz
velvyslanec České republiky ve Státu Izrael

Andrew H. Schapiro
velvyslanec Spojených států amerických v České republice

Ferdinand Trauttnabsdorff
velvyslanec Rakouské republiky v České republice

Peter Weiss
velvyslanec Slovenské republiky v České reublice

Miroslav Kalousek
předseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Miroslava Němcová
poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Bohuslav Svoboda
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Winfried Vahland
předseda představenstva ŠKODA AUTO a.s.

Bohdan Wojnar
člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.

Pavel Kysilka
předseda představenstva Česká spořitelna, a.s

Augustin Sobol
jednatel Pramacom Prague spol. s r.o.

Petr Michal
společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o.

Karel Petrželka
generální ředitel DEKONTA a.s.

Jaroslav Javornický
jednatel SPIELBERG CZ spol. s r.o.

Paul Rausnitz
společník Meopta – Optika, s.r.o.

Zdeněk Zahradník
generální ředitel Teva Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

Vladimír Dohnal
předseda představenstva TOP HOTELS GROUP, a.s.

Oleg Haman
partner CASUA, spol. s r.o.
Balesh Chandra Sharma

CEO Vodafone Czech Republic a.s.
Jakub Grosman

jednatel MMD – Monitors&Displays Czech Republic s.r.o
David Železný

člen správní rady BOHEMIAN HERITAGE FUND

Hana Hnátová
sestra Arnošta Lustiga

Tomáš Pojar
protektor CEVRO Institut, 

bývalý velvyslanec České republiky ve Státě Izrael
Jiří Drahoš

předseda Akademie věd České republiky
Jan Burian

ředitel Národního divadla
Richard Hindls

emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
Tomáš Kraus

tajemník Federace židovských obcí ČR
Eli Fisher

čestný president Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory

předseda

Jan Pirk

Jaromír Císař

Dana Drábová

Petr Dvořák

Jefim Fištejn

Miroslav Grégr

Pavel Chalupa

Ilja Kotík

Markéta Mališová

Petr Mothejl

Jan Mühlfeit

Jiřina Šiklová

Libuše Šmuclerová

Tomáš Zima

Výbor Ceny Arnošta Lustiga

Čestný výbor Ceny Arnošta Lustiga
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Cena Arnošta Lustiga za rok 2014
14. května, Rezidence primátora hlavního města Prahy

generální partner

Děkujeme sponzorům letošní 
Ceny Arnošta Lustiga

hlavní partneři

mediální partneři

partneři

foto dvojstrana: Veronika Rose, Václav Hodina, Milan Mošna
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Hanuš Holzer se narodil 29. června 1929 v Praze. V roce 1942 
byl deportován s rodiči do koncentračního tábora Terezín, 
kde byl vězněn až do osvobození v květnu 1945. Po sovětské 
okupaci v roce 1968 opustil s manželkou a půlročním synem 
Československo a usadil se ve Švýcarsku, kde působil v pojiš-
ťovně Swiss National. 

Z vnitřní potřeby angažovat se v dění po sametové revoluci se 
začátkem ledna 1990 vypravil do Prahy a aktivně pomáhal Ob-
čanskému fóru (poskytnutí vozů zn. Volkswagen pro volební 
kampaň, kancelářské potřeby atd.). Poté se stal „zmocněncem 
české vlády pro navazování mezinárodních obchodních vzta-
hů“ a významně se zasloužil nejen o vstup VW do automobil-

ky Škoda v Mladé Boleslavi. Osobně vyjednával s Tomášem 
Baťou, svoji roli sehrál při angažmá společnosti Continental  
v Barumu, Siemensu v ČKD, aktivně se zúčastnil i řady dalších 
jednání. 

Od roku 1990 působil jako poradce předsedy vlády Petra 
Pitharta. Od roku 1991 pracoval šestnáct let jako český ho-
norární konzul v Basileji. Stál také u vzniku Česko-izraelské 
smíšené obchodní komory v roce 1996, ve které v letech 2009 
až 2015 působil jako vicepresident. V roce 2002 rovněž pod-
pořil švýcarskou pomoc v rámci povodňové situaci v České 
republice.

Pane čestný radní, Hanuši, máš za sebou historii, která by 
vydala na několik životů. My se ale zeptáme na šest let, 
které jsi strávil v roli vicepresidenta Komory – s jakými 
cíli ses funkce ujal?
Vicepresidentem jsem se stal poté, co byl Pavel Smutný zvo-
len presidentem. Mojí snahou bylo být mu oporou při jeho 
snaze Komoru zkonsolidovat, učinit ji pro členy jejími aktivi-
tami atraktivní a její činnnost zviditelnit co nejšíršímu okru-
hu podnikatelů a institucí majících zájem o rozšíření svých 
nejen hospodářských, ale i vědeckých a kulturních vztahů.  
A to nejen mezi Českou republikou a Izraelem, ale i šířeji na 
poli mezinárodním. 

Co se ti z vytčených cílů povedlo splnit a s jakým pocitem 
jsi funkci vicepresidenta opouštěl? 
Nemohu říct, že se mi to povedlo, ale rozhodně mohu potvrdit, 
že Radě a Pavlovi se to zdařilo v plné míře. Funkci vicepresiden-
ta jsem opouštěl s pocitem dvojakým. Jednak že nerad opouš-
tím tento skutečně jedinečný pracovní tým, ve kterém jsem se 
cítil nesmírně dobře (to jsem ovšem ještě netušil masochismus 
tohoto týmu, který projevil mým jmenováním čestným členem 
Rady za mými zády). A jednak s uspokojením, že s novými členy 
Rady přichází i nová osvěžující a impulzivní krev.

V čem spatřuješ hlavní přínos Ceny Arnošta Lustiga, pojmeno-
vané po tvém generačním druhovi a čestném členovi Komory?

V tom, že Komora veřejně ukázala ony hlavní lidské hodnoty 
(Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost), kterých si váží 
a k nimž se hlásí. Vedlejším, ale jistě ne nezanedbatelným efek-
tem pak je, že svým přihlášením k těmto hodnotám se i sama 
Komora v širší veřejnosti zviditelnila jako hlavní podporovatel 
odkazu a myšlenek Arnošta Lustiga.

Jak se budeš nadále podílet na práci Rady a Komory?
Po celou dobu svého členství v Radě jsem byl jejím enfant 
terrible, který svými občasnými moudrostmi Radu a zejmé-
na jejího presidenta dovedl přivést k ponděkud tempera-
mentnější debatě. S ohledem na své stáří a vrozenou tvrdo-
hlavost se obávám, že se ani v budoucnosti nepolepším.  
 

Rozhovor vedla Šárka Stegbauerová 
výkonná ředitelka ČISOK

Osobnosti

Čestný člen Rady Hanuš Holzer: Budu dál tvrdohlavý!

Čestný člen Rady Milan Kenkuš – živá historie česko-izraelských vztahů

Po dlouholetém působení na Akademii věd ČR stál u zrodu 
obnovených vztahů mezi tehdejším Československem a Státem 
Izrael. Od prosince 1989 až do podzimu 1991 působil jako 
poradce předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy, kde již mimo jiné 
pracoval na konkrétní podobě znovunavázání vztahů mezi oběma 
zeměmi. Na podzim 1991 přijal nabídku prvního velvyslance Státu 
Izrael v ČR pana Yoela Shera na post vedoucího obchodní sekce 
izraelského velvyslanectví. Tuto funkci zastával až do jara 2015, 
kdy byla Komerční sekce ambasády v  Praze zrušena. V  rámci 
svého působení stál mimo jiné i u zrodu fenoménu odborných 
misí do Izraele zaměřených na zdravotnictví, zemědělství, 
vodohospodářstí, oblast Homeland Security a další. Během těchto 
23 let služby v barvách Státu Izrael napomohl navázat nespočet 
kontaktů a konkrétních businessových a obchodních vazeb. Milan 
Kenkuš tak stál například u vstupu významných izraelských firem 
na český trh. Za všechny jmenujme například Iscar, Netafim, 
leteckou společnost ElAl či zdravotnické zařízení ISCARE IVF. 

Pane doktore, Milane, jsi v podstatě živoucí kronikou 
československé a české politiky, diplomacie, hospodářské 
výměny, a zejména vztahu se Státem Izrael. Jak vzpomínáš na 
počátky a obnovování vztahů s Izraelem po roce 1989?

Z pozice poradce premiéra federální vlády jsem byl zapojen mimo 
jiné do přípravy obnovené mise Státu Izrael v  České republice. 
Bylo nutno urychleně opatřit vhodnou budovu pro zastupitelský 
úřad, rezidenci velvyslance a další. Rovněž jsme museli co nejdříve 
připravit podklady pro zahájení přímého leteckého spojení 
mezi Prahou a Tel Avivem. Také jsem se osobně ujal podpory 
potřebného legislativního procesu obnovení vztahů s jednotlivými 
ministerstvy tehdejší vlády. 

Co považuješ za zlomové události, ke kterým za dobu tvého 
působení v obchodní sekci velvyslanectví došlo? 
Po devatenáctiletém působení v  Akademii věd jsem rozuměl 
touze českých odborníků po výměně zkušeností a navázání 
vazeb s  izraelskými kolegy. Již od devadesátých let 20. století 
představuje Izrael světovou špičku například v  medicíně, 
zemědělství, vodohospodářství, Hi-Tech a dalších oborech. Na 
základě této poptávky jsem začal s  přípravou odborných cest 
do Izraele, které čítaly vždy kolem padesáti českých odborníků 
státní správy i soukromých firem. Izraelská ambasáda se tak 
stala jediným zastupitelským úřadem, který takové mise 
pořádal. Rozlohou nevelká Česká republika dosahovala dokonce 
prvenství v počtu vyslaných odborníků na prestižní konference 
a výstavy konané v Izraeli z celé Evropy.

Jak vnímáš roli Komory, v čem je její největší přínos  
v posledních letech a co vidíš jako hlavní úkoly do budoucna? 
V rámci podpory vztahů mezi ČR a Izraelem jsem stál také u vzniku 
Komory, na jejímž založení jsme spolu s  Miroslavem Grégrem, 
tehdejším generálním ředitelem firmy Desta Děčín, pracovali 
od podzimu 1995. V  květnu 1996 byla pak Komora zapsána do 
obchodního rejstříku. Vznik Komory osobně považuji za zásadní 
předěl v  rozvoji česko-izraelských vztahů. Musím konstatovat, 
že hlavního rozkvětu Komora dosáhla za posledních pět let pod 
vedením Pavla Smutného, členů Rady a v  neposlední řadě pod 
organizačním vedením její výkonné ředitelky Šárky Stegbauerové. 
Tu jsem ostatně do Komory přivedl po zkušenostech s  jejím 
několikaletým působením v  Komerční sekci Izraelského 
velvyslanectví. Osobně se domnívám, že nahradit tak výkonnou 
a erudovanou osobnost bude hlavní výzvou následujícího období.

Jsi nejen ostřílený praktik, ale také zasloužilý akademik. Co tě 
v poslední době v této oblasti nejvíce potěšilo?
S  velkým potěšením vnímám nedávné rozhodnutí vlády ČR 
o zřízení pozice vědeckého atašé na Velvyslanectví ČR v  Tel 
Avivu. Jsem přesvědčen, že spolupráce na poli vědy a výzkumu 
představuje vedle podpory ekonomických výsledků hlavní 
prioritu pro budoucnost vzájemných vztahů. 

Rozhovor vedla Šárka Stegbauerová 
výkonná ředitelka ČISOK
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Čeští vědečtí diplomaté míří exkluzivně do Izraele

V rámci podpory spolupráce mezi Českou republikou a Státem 
Izrael v oblasti vědy a výzkumu, které se Česko-izraelská smíšená 
obchodní komora a její specializovaný Výbor dlouhodobě 
věnuje, jsme ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael  
v Praze 29. dubna v podvečer v prostorách Rezidence velvyslance 
připravili pro své členy a další významné hosty z akademické 

sféry a státní správy diskusní setkání s dr. Yehoshuou Jacobem 
Gleitmanem, zakladatelem a následně inovátorem izraelského 
high-tech průmyslu a bývalým Hlavním vědcem Státu Izrael.

Dr. Gleitman, který zároveň působí jako poradce v oblasti inovací 
ve Světové bance (World Bank), se ve své úvodní přednášce 
zaměřil na představení okolností přerodu Izraele v high-tech 
velmoc. Jako klíčový definoval význam koordinace aktivit mezi 
státem a soukromým sektorem.  

Oblast spolupráce na poli vědy, výzkumu a inovací byla 
také jedním z hlavních témat loňských česko-izraelských 
mezivládních konzultací v Jeruzalémě. V této souvislosti velice 
vítáme skutečnost, že místopředseda vlády pro vědu, výzkum  
a inovace Pavel Bělobrádek a ministr zahraničních věcí Lubomír 
Zaorálek podepsali dne 25. května 2015 ujednání o spolupráci 
při zřizování pozic diplomatů pro vědu, výzkum a technologie/ 
/inovace. Cílem tohoto kroku je zvýšení podpory mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji nových technologií mezi ČR  
a vybranými zeměmi. 

Vědečtí diplomaté budou současně propagovat kvality  
a výsledky české vědy, která si v sílící mezinárodní soutěži 
zasluhuje aktivnější prezentaci. „Jako pilotní projekt jsme 
vybrali Izrael, tedy zemi, která je známá svou mimořádnou 
schopností uplatňovat výsledky výzkumu v praxi. Jde nám 
o spolupráci, která bude mít přínos v podobě nových 
technologií a služeb uplatnitelných na globálních trzích,“ řekl 
ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Očekává se, že vědecký 
diplomat by mohl do Izraele odjet ještě v letošním roce.   
red

Legenda izraelské politiky a diplomacie Moše Arens čestným hostem Komory
Dne 27. dubna se v prostorách restaurace Aureole uskutečni-
la slavnostní večeře na počest návštěvy legendy česko-izrael-
ských vztahů Moše Arense. Akce se konala v rámci 25. výročí 
obnovení diplomatických vztahů mezi Českou republikou  
a Státem Izrael, které si v letošním roce připomínáme. 

Profesor Arens byl prominentním členem minulých izrael-
ských vlád (ministr zahraničních věcí a obrany) a Knessetu. 
V  únoru 1990 osobně podepsal smlouvu o obnovení diplo-
matických vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael. 
Profesor Arens také pravidelně publikuje v  hlavních izrael-
ských médiích na téma politických a bezpečnostních výzev 
současného Blízkého východu. Těmto tématům se také pře-
devším věnovala diskuse s  hosty z  řad Komory, akademické 
sféry a představitelů státní správy.  red

Když jsem dne 18. února 2015 stál před zaplněným sálem 
a představoval sebe sama při příležitosti koktejlu s novými 
členy, neměl jsem ani ponětí o tom, že Šárka Stegbauerová 
chystá svůj odchod a volba o jejím nástupnictví padne právě 
na mne.  

Byl jsem ohromen již prvním setkáním s Komorou v roce 
2010. Imponovala mi její vnitřní síla. Viděl jsem zde i jisté 
rysy, zejména v charakteristice a stylu práce, které se zto-
tožňovaly s mými profesními představami a cíli. Tím mám 
na mysli především vysokou protokolární úroveň a nosnou 

substanci pro všechny zúčastněné strany. A právě proto, když 
jsem byl v březnu osloven, zda bych přijal pozici výkonného 
ředitele této obchodní komory, nebylo potřeba dlouhého 
přemýšlení, následovalo prosté ano. 

Stojím tedy nyní na počátku své nové životní mise. Moje 
předchůdkyně Šárka vzala Komoru pevně do svých rukou  
a vynesla ji na vrchol, za což jí patří upřímné poděkování. 
Mou misí je udržet komoru na tomto vrcholu co nejdéle  
a svojí prací přispět k tomu, abychom ji společně posunuli ješ-
tě o něco dále. K tomu je dle mého názoru důležitá vzájemná 
komunikace se členy Komory tak, aby každý z vás věděl, že 
být členem má svůj smysl a význam. Nezbytná je samozřej-
mě i komunikace s Radou, protože bez ní a jejího nasazení by 
Komora vůbec nemohla pojmout tak rozsáhlou agendu a do-
sáhnout takového významu, jaký dnes v naší společnosti má.

Rád bych zde také připomněl, že se jedná o „obchodní“ komoru 
s mezistátním přesahem. Pojďme tedy přispět naší prací k tomu, 
aby ekonomická diplomacie nebyla pouze prázdným pojmem, 
ale aby se prostřednictvím naší Komory a vzájemnou komunikací  
a spoluprací se státní správou a diplomatickým sborem co nejvíce 
promítala do obchodních plánů, projektů a v neposlední řadě eko-
nomicky pozitivních výsledků našich členů. 

Mým business cílem je vidět Komoru stále na vrcholu ve 
společensko-kulturních a ekonomických aktivitách a být 
tou „leading chambre“.  

Dovolte mi nakonec ještě jednou poděkovat Šárce za vše, 
co pro nás udělala a zároveň také všem, kteří mi dali svoji 

důvěru, a tím i tuto jedinečnou možnost stát se výkonným 
ředitelem ČISOK. 

 
Karel Kortánek 
od 1. 7. 2015 výkonný ředitel ČISOK

První slovo nově nastupujícího výkonného ředitele Komory Karla Kortánka

zleva: Dr. Yehoshua Jacob Gleitman, bývalý Hlavní vědec Státu 
Izrael, Arnošt Marks, náměstek místopředsedy vlády pro vědu, 
výzkum a inovace

Dr. Yehoshua Jacob Gleitman, bývalý Hlavní vědec státu Izrael

zleva: Moše Arens, Jakub Landovský, náměstek ministra obrany



Naživo

Tematická přednáška guvernérky Izraelské centrální banky Karnit Flug
Dne 18. května 2015 se uskutečnila v  sídle vysoké školy CEVRO 
Institut přednáška s paní dr. Karnit Flug, současnou a historicky první 
guvernérkou Izraelské centrální banky, na téma: Izraelská ekonomika –  
současné trendy a směřování. Jedním z hostů přednášky byl velvyslanec 
Státu Izrael v České republice Gary Koren a moderátorem prorektor 
pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO Institut, vicepresident 
ČISOK a bývalý velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar.

Hlavní izraelská bankéřka se zabývala vývojem ekonomiky 
Izraele a izraelským exportem do EU a ČR. Zmíněna byla také 
nezaměstnanost i nástroje izraelské monetární politiky. Dále 
Karnit Flug rozebrala strukturu státních výdajů (např. výdaje na 
obrannou politiku činí 5,6 % HDP), vzdělanost společnosti ve 
vztahu k ekonomice státu a zapojování znevýhodněných částí 
populace do celkové zaměstnanosti. Probírána byla i daňová  
a mzdová problematika a také budoucí cíle, kterých by chtěl Izrael 
dosáhnout. 

Akce byla uspořádána ve spolupráci Komory s vysokou školou 
CEVRO Institut. 

Zdroj: http://www.cevroinstitut.cz/

Kritická infrastruktura států je bitevním polem už mnoho let
Drtivou většinu našich činností jsme přesunuli do virtuálního 
světa – kyberprostoru. Od komunikace, vzdělání, zábavy, finanč-
ních transakcí až po zločin, špionáž a války. To, že se tyto činnosti 
odehrávají ve virtuálním světě, nechrání fyzický svět před jejich 
důsledky. Fyzický svět je kybersvětem ovládán, formován, a tím  
i významně měněn. 

Kybernetické války zuří rostoucí silou, což je zřejmé i ze zveřejňo-
vaných informací. Samozřejmě mnohem více je skryto. Součástí 
kybernetické války, jako ostatně i té fyzické, je sběr informací. 
Sběr informací o cíli je součástí každého útoku, ať už jsou jeho 
motivy kriminální, aktivistické, politické, nebo státem podporo-
vané. V současné době 67 % firem a institucí v České republice 
nemá ani tušení, jestli jim někdo tiše nevykrádá data nebo o nich 
nesbírá informace vhodné k využití bez ohledu na výše zmíněné 
motivace. 

Sběr informací, pokud má být účinný, tak musí být nenápadný. 
Faktem je, že pokud lze nerušeně informace z informačních systé-
mů sbírat, potom jsou tyto systémy špatně zabezpečeny a je tedy 
stejně jednoduché na ně útočit. Situace je o to vážnější, pokud se 
jedná o systémy, na nichž závisí fungování kritické infrastruktu-
ry státu. Tyto systémy jsou zajímavými cíli obzvláště pro státem 
podporované útočníky, respektive útočníky přímo ze státních 
struktur. 

Úspěšný útok na kterékoliv odvětví může mít fatální následky pro 
fungování státu. A o to útočníkovi jde. Například do odvětví ener-
getiky spadá výroba a distribuce elektřiny, zemního plynu, rop-
ných produktů, tepla. Jistě si umíte představit dopady destrukce 
některého z uvedených prvků. V případě elektřiny jsou velkým 
bezpečnostním tématem tzv. SmartGridy, to je síť více či méně 
inteligentních prvků měřících a řídících dodávku a spotřebu fun-
gujících v sítích pro distribuci elektřiny. Bez správného zabezpe-
čení lze těmto prvkům podvrhnout falešné údaje, a tím i ovlivnit 
rozhodování řídících článků této soustavy. 

I komunikační a informační systémy jsou naprosto klíčové pro 
zajištění životně důležitých funkcí celé společnosti. Propojují 
jednotlivé části kritické infrastruktury a zároveň jsou klíčové pro 
jejich správnou funkci. Nově toto odvětví obsahuje složku Kyber-
netická bezpečnost, což jen podporuje tvrzení, že tato oblast je 
pro fungování kritické infrastruktury klíčová. 

Jak je na tom Česká republika? 
Česká republika má oproti jiným státům výhodu v tom, že má 
speciální zákon o kybernetické bezpečnosti, který určuje mini-
mální požadavky na zajištění bezpečnosti informačních systémů 
důležitých pro chod státu. Je jasné, že zákon samotný nikoho ne-

ochrání, ale je dobrým vodítkem jak postupovat při zabezpečení 
informačních systémů. A to nejen těch, které pod zákon spadají. 
Protože kybernetická bezpečnost není otázkou zákona, kyberne-
tická bezpečnost je otázkou pudu sebezáchovy. 

Jen v naší státní správě chybí 1000 specialistů na kybernetickou 
bezpečnost. O jejich ohodnocení je lepší nemluvit. Bohužel zatím 
platí, že: „Tak dlouho hledáme levné profesionály, až nacházíme 
drahé amatéry.“ Doufejme, že se to časem změní, že vedení firem 
a institucí se aktivně zapojí do řešení kybernetické bezpečnosti, 
že budeme mít dostatek bezpečnostních specialistů, osvícených 
administrátorů a uvědomělých uživatelů. Protože až to začne 
bouchat, tak bude pozdě. 

Aleš Špidla, člen ČISOK, bezpečnostní specialista, 
vicepresident Českého institutu manažerů informační 
bezpečnosti, manažer řízení rizik v PricewaterhouseCoopers

Prezentace České exportní banky: ČEB je hlavní proexportní nástroj ČR 
Česká exportní banka (ČEB) je státem vlastněná malá a velmi spe-
cializovaná banka, která je jedním z hlavních nástrojů proexportní 
politiky ČR. ČEB financovala a aranžovala za dvacet let své exis-
tence financování v objemu cca 360 mld. Kč. Z této sumy je nyní  
v bilanci ČEB cca 86 mld CZK úvěrů.“

Rozdělíme-li portfolio ČEB dle poskytovaných produktů, dle zboží 
a služeb, jež jsou vyváženy, a dle zemí, kam tyto exporty směřují, 
je situace následující:
■ cca 80 % portfolia tvoří přímý odběratelský úvěr, dlužníkem je 

zahraniční subjekt, cca 18,5 % představují úvěry na investice ČR 
firem v zahraničí a pouze cca 1,5 % tvoří všechny ostatní pro-
dukty.

■ Portfolio výrobků tvoří převážně zařízení pro elektrárny, investi-
ce do elektráren v zahraničí, výrobní závody produkující staveb-
ní hmoty, letadla a letecké součástky, výstavba železnic a silnic.

■ Teritoriální struktura: hlavní zemí v portfoliu je stále Rusko,  
i když jeho podíl klesl na cca 33 % oproti cca 50 % před třemi 
lety. Dále je to SR (dodávky pro JE Mochovce), Ázerbájdžán, Tu-
recko, Gruzie.

Snažíme se o výraznou změnu ve všech těchto třech charakteris-
tikách portfolia, z nichž je výše patrné, jak úzké zaměření a záběr 
ČEB měla:
■ Přidáváme nové produkty především krátkodobého a středně-

dobého financování, jako jsou odkupy pohledávek, různé druhy 
záruk včetně záruk ve prospěch komerčních bank za exportéry.

■ Portfolio vyvážených výrobků a služeb musí být nepoměrně širší 
■ Ohledně teritoriální struktury – velmi zajímavé jsou země Bal-

kánu, Pobaltí, Maroko, některé země západní Afriky, Turecko, 

Izrael, Ázerbájdžán, Gruzie, středoasijské státy – především Ka-
zachstán, Spojené arabské emiráty, Omán, Indonésie, Thaj-
sko, Filipíny, část Latinské Ameriky, USA, Kanada, částečně 
Indie – většina jmenovaných zemí nebo oblastí se nachází  
v časovém pásmu +/–3 hodiny časového posunu od ČR. 

Mezi jmenovanými zeměmi je i Izrael. Snažím se již několik 
let o nalezení projektu anebo dodávek, jež by odpovídajícím 
způsobem dokazovaly význam našich vzájemných vztahů.  
V případě Izraele zároveň platí, že se v malé zemi dějí velké 
věci. Metro, železnice, chemie, vodárenství, stavebnictví, po-
travinářství.

Rozhodně se budu snažit i nadále, abychom i v ekonomické 
rovině našli a financovali takové obchodní aktivity, jež budou 
odrážet naše nepoměrně větší aktivity politické. Izrael je zemí 
s vysoce konkurenčním prostředím, ve kterém se potkává 
nebo lépe řečeno střetává celý svět. Uspět tam je velmi těž-
ké. Není to ale nemožné, podívejme se na Škodu Auto nebo 
Meoptu. 
 

Miroslav Tym  
člen Rady ČISOK místopředseda představenstva a náměstek 
generálního ředitele ČEB
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Nový člen Komory – Fashion Arena Prague Outlet
Fashion Arena Prague Outlet je s více než stem obchodních 
jednotek největším outletem v České republice. Návštěv-
níkům nabízí zboží světových i českých prémiových značek 
se slevou až 70 %. Do letošního osmého roku své existence 
vstoupilo centrum s ambiciózními plány na zlepšení komfortu 
svých zákazníků. Ti sem stejně jako zastoupené brandy míří 
nejen z Prahy, respektive České republiky, ale z celého světa.

Na své si tu v  každém případě přijdou milovníci tradičních  
i nonkonformních formátů. Nabídku všeobecně známých 
značek občas doplňují i exkluzivní zastoupení méně známých 
výrobců. Ve Fashion Arena Prague Outletu mohou zákazníci 
výhodně nakoupit módu, sportovní vybavení, obuv, kožené 
zboží, zavazadla a doplňky, spodní prádlo, šperky, kosmeti-
ku, hračky, knihy i potřeby pro domácnost. Garance a záruční 
podmínky na veškeré zakoupené zboží jsou stejné jako v kla-
sických obchodech.

Na další informace z  outletového centra v  Praze-Štěrboho-
lech jsme se ale pro jistotu zeptali přímo jeho ředitele Tomáše 
Duroně.

Osm let existence je už poměrně dlouhá doba. Jak se během ní 
Fashion Arena proměnila? 
Náš obchodní koncept zůstává stejný. Jsme a zůstaneme out-
letem, který poskytuje svým zákazníkům prémiové značky 
za výhodné ceny. Co se pochopitelně mění, je jejich skladba 
stejně jako rozsah nabízených služeb. V tomto ohledu jsme si 
začali mnohem víc vybírat, abychom se mohli profilovat jako 
centrum zaměřené na módu a životní styl. Chceme zvýšit po-
čet u nás zastoupených kvalitních mezinárodních značek, ale 
i počet akcí pořádaných pro zákazníky. Ty bychom rádi roz-
šířili o výstavy a další programy, s nimiž by nakupování v na-
šem centru získalo určitou přidanou hodnotu. Velké změny 
čekají i stávající exteriér Fashion Areny. Plánujeme zvětšení 
zelených ploch, úpravu terasy, dětského hřiště. Zkrátka nás 
čeká celkové zútulnění odpočinkové zóny. 

Čeká vás tedy poměrně velké množství změn. Co bylo hlav-
ním impulzem k jejich naplánování?
Neřekl bych, že změny nastartoval jeden impulz. Životní styl, 
a tedy i módní trendy se mění velmi rychle a my na ně musí-
me průběžně reagovat. Zároveň s novými trendy se proměňu-
je i naše klientela. Prodlužuje se rovněž vzdálenost, ze které 
k  nám naši zákazníci míří. Stále častěji se setkáváme nejen 
s Čechy ze vzdálenějších koutů republiky, ale také se skupina-
mi i jednotlivci ze zahraničí.

Souvisí s  tímto vývojem vstup Fashion Arena Prague 
Outletu do Česko-izraelské obchodní komory?
Samozřejmě ano. Poslední dobou jsme zaznamenali zvýše-
ný zájem o výhodné nákupy v našem centru také ze strany 
individuálních izraelských turistů i cestovních kanceláří. Ty 
se zajímají o možnost spolupráce při organizování volného 
času svých klientů a rády by v  rámci doplňkového progra-
mu nabízely tzv. „shopping tours“. Snaha o to být blíž našim 
stávajícím i novým partnerům nás motivovala ke vstupu do 
Komory, která nám nabízí jedinečnou platformu ke sdílení 
informací, kontaktů a zkušeností nejen na poli cestovního 
ruchu.

Cestovní ruch a nákupy – to není úplně tradiční spojení, 
nebo se pletu?
Zcela tradiční určitě ne. Jedná se o nejnovější trend, kterým 
je nákupní turistika. I přes pokračující krizi v cestovním ru-
chu tvoří nákupy zahraniční klientely významnou část na-
šich tržeb. Nejvýznamnější, co do počtu i objemu transakcí, 
jsou rozhodně zákazníci z Ruska, Izraele, Číny a Koreje. Proto 
jsme se v  letošním roce stali také přidruženými členy ACK 
CR. Snažíme se aktivně využívat i výhody tohoto členství  
a efektivně komunikovat nabídku ostatním členům asociace. 

To zní jako spousta práce, jak to zvládáte?
Jak už jsem zmínil, pokoušíme se na vývoj trhu reagovat 
co nejrychleji, takže jsme personálně posílili naše odděle-
ní turismu. I díky tomu v  tuto chvíli nabízíme jako jediné 
tuzemské nákupní či outletové centrum cestovním kancelá-
řím v  Čechách i v  zahraničí, průvodcům, hotelům a dalším 
subjektům speciální produkt pro jejich zákazníky. Jedná se 
o vzájemně výhodnou spolupráci, při které my získáváme 
novou klientelu a turisté výjimečné benefity u nás v outletu. 
Naši partneři z  řad cestovních kanceláří či hotelů zase do-
stanou možnost zkvalitnění a zatraktivnění vlastní nabídky.

Co tedy konkrétně nabízíte zahraničním hostům?
Otevřeli jsme nové informační centrum, které poskytuje ná-
vštěvníkům především základní informace o Fashion Arena 
Prague Outletu. Zahraničním hostům jsou jeho pracovnice 
navíc schopny doporučit zajímavá místa, která by si v Praze 
a okolí neměli nechat ujít. Zájemcům zajišťují rovněž do-
pravu taxislužbou, dobití telefonu a nerezidentům EU slouží 
toto centrum jako Tax Free refund point. Máme ovšem i dal-
ší plány a služby pro zahraniční hosty hodláme v budoucnu 
ještě rozšiřovat.  red

Tomáš Duroň
Centre Director

Do vedení Fashion Arena Prague 
Outletu přišel Tomáš Duroň v roce 
2010 ze slovenského nákupního cen-
tra Borry Mall Bratislava. V té době 
měl již za sebou zkušenosti z brněn-
ského centra Futurum (2001–2003) 
i z centra Avion Shopping Park Brno. 
Zde zastával v letech 2003–2008 
také pozici Centre Directora.

Vedení největšího outletového centra v České republice se To-
máš Duroň věnuje už pátým rokem. Dohlíží na jeho celkový 
chod i další rozvoj. Mezi jeho aktuální priority patří maximali-
zace prodeje a zisku při zachování vysoké kvality služeb a zbo-
ží, rozkvět podnikatelských příležitostí a služeb v rámci centra 
a navyšování úrovně povědomí o značce na místní i celostátní 
úrovni. V praxi to znamená především intenzivní vyhledávání 
nových nájemců – značek, které uspokojí i náročného zákazníka 
stejně jako péči o vztahy se stávajícími klíčovými partnery. Dále 
pak sledování trendů v oblasti módního průmyslu i chování zá-
kazníků a jejich pravidelnou implementaci do strategie Fashion 
Arena Prague Outletu.

O Fashion Areně Prague Outlet

Fashion Arena Prague Outlet vznikl roku 2007 a je se 101 ob-
chody největším outletovým centrem v České republice. Na 
okraji hlavního města Prahy nabízí zákazníkům značkové zboží
vždy o 30 % až 70 % výhodněji než klasické kamenné obchody.
Do outletových obchodů se dostávají neprodané kolekce ze 
standardních obchodů a nadvýroba. Ve Fashion Arena Prague
Outletu najdou ale zákazníci i značky, které nabízejí svoje zboží 
na českém trhu exkluzivně právě zde. 

Členové

Inspirace – MeoHub USA přináší českou kvalitu na americký trh
Americký trh je velký, vysoce konkurenční a náročný a české firmy 
mají z expanze na něj oprávněné obavy. Spolupráce se zkušeným 
lokálním  partnerem při zahájení expanze zabrání zbytečným 
chybám a celý proces výrazně zrychlí a zefektivní. Proto členská 
společnost Komory Meopta Group, vlastněná rodinou amerických 
obchodníků Rausnitzů,  přišla s  projektem podpory expanze 
MeoHub USA, který zúročuje léta zkušeností s americkým trhem 
a dlouhodobou spoluprací prověřené kontakty na všechny 
podpůrné oblasti potřebné pro podnikání, zejména ve sféře 
logistiky, obchodu, financí, právních a účetních služeb.

V  pozadí projektu MeoHub USA je česko-americká nadnárodní 
společnost působící v oblasti výroby optiky  Meopta – Optika, s.r.o., 
která má sesterskou firmu Meopta USA se sídlem v New Yorku, 
v jejíž budově se finalizují nové kanceláře pro exportní zastoupení 
partnerských firem projektu MeoHub. Zahájení expanze prvních 

firem projektu MeoHub USA proběhne v létě 2015, ale  hodně to 
záleží na business plánech jednotlivých partnerských firem. Expanze 
každé ze společností je jinak načasována a má jiné požadavky. Také 
oblasti zájmu kandidátských firem se velmi liší. „Mohu prozradit, že 
jsme obsáhli snad všechny myslitelné – například výrobu potravin, 
produkci mobiliáře, systémy pro inteligentní domy, mikrovlnné 
technologie, textilní produkce, terapeutické židle,“ dodává Jaroslava 
Němcová, projektová manažerka.

Další výzva pro zapojení českých firem do projektu MeoHub se 
plánuje na jaro 2016, v  případě zájmu neváhejte kontaktovat 
projektovou manažerku na stránkách www.meohub.cz. 

Jaroslava Němcová  
MeoHub USA project manager

Až příliš pravdivý příběh Mike’s Place
Nakladatelství ALIGIER po předchozím 
fenomenálním počinu, českém vydání 
bestselleru Start-up Nation Saula Singe-
ra a Dana Senora o příběhu izraelského 
hospodářského zázraku (které se do-
čkalo již 3. reedice), přichází s  dalším 
výjimečným dílem, které dala vzniknout 
každodenní izraelská realita. Mike’s Pla-
ce je příběhem o nesmyslné krutosti  
a fanatismu, který ničí lidské životy,  
a o neobyčejné síle obyčejných lidí kaž-
dodenní hrozbě terorismu a zmaru čelit. 

Černobílý komiks vypráví velmi syrově a autenticky příběh baru Mi-
ke’s Place, který se nacházel a znovu nachází v Tel Avivu. Na místo, kde 
je zakázáno mluvit o tom, co na Blízkém východě lidi často krvavě 
rozděluje – politice a náboženství, a kam se chodí odpočinout si od 
konfliktu, který se odehrává venku, vstoupí 30. dubna 2003 za plného 
provozu atentátník a odpálí výbušninu na svém těle. Výbuch ničí bar, 
masakruje těla i duše jeho návštěvníků, zabíjí Dominique Hassovou, 
Rana Barona a Janaje Weisse. 

Komiksový příběh využívá i faktu, že událost a její reálie byly prvotně 
zachyceny autentickou kamerou. Natočený materiál byl použit v do-
kumentu Blues by the Beach jednoho z autorů knihy a očitého svědka 
útoku Joshuy Faudema. Kniha je zároveň ojedinělá i tím, že do kontras-
tu staví činy atentátníků a mírumilovné pasáže z koránu před každou 
kapitolou. Vezměte do ruky knihu plnou obyčejné radosti, neobyčejné 
bolesti, odvahy a naděje a prolistujte ji. Zastavte se na straně 80, a po-
kud vás zamrazí, přečtěte si ji celou a věnujte vzpomínku všem, kteří se 
stali dalšími zbytečnými oběťmi nesmyslného zla. 

Grafický román Mike’s Place: http://www.mikesplace.cz/kniha 
Kniha Start-up Nation: http://www.startupnation.cz/ 

Pavel Košek 
tiskový tajemník ČISOK

Paul Rausnitz, společník Meopta – Optika, s.r.o.
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Vážení členové Česko-izraelské smíšené obchodní komory, 
milí přátelé,

dne 30. června končí má mise. Tedy ta v Komoře. Spolu s Vámi 
jsem prožila pět let plných inspirace, výzev a setkávání. Byly  
a zůstanou pro mě nezapomenutelné, a to zejména díky Vám. 
Spolu jsme budovali ducha Komory. ČISOK je dnes etablova-
nou obchodní komorou, uznávanou platformou pro státní 
správu obou zemí, místem networkingu, pořadatelem již tra-
diční prestižní Ceny Arnošta Lustiga. 

Mám z tohoto vývoje radost a věřím v jeho další úspěšné po-
kračování. Zase trochu jiným směrem. Nyní přichází ten pra-
vý čas tuto upevněnou a silnou pozici využít k dalšímu růstu  
a rozvoji, či spíše prohloubení aktivit zaměřených na to, co má 
Komora přímo ve svém názvu – a to je business a obchod. Na-
bízí se skvělá příležitost využít mimořádné intenzity a hloub-
ky vztahů mezi oběma státy, tedy ve vazbě G2G, k  podpoře  
a vytvoření podobné atmosféry na bázi B2B na úrovni jednot-
livých společností a projektů. Jsem přesvědčena, že potenciál 
této spolupráce je ohromný, jak dokládají již úspěšně fungují-
cí, byť bohužel zatím spíše ojedinělé česko-izraelské projekty.  

V  příštím roce nás také čeká již pátý! ročník Ceny Arnošta 
Lustiga. Jsem šťastná, že jsem mohla stát u jejího zrodu. Cena 
představuje na půdě Komory jedinečný moment, předěl. Jed-
ná se o chvíli zastavení a reflexe nad něčím, co každodenně 
neřešíme. Nad morálním odkazem a směřováním naší společ-
nosti. Jsem hrdá na to, že právě tuto jedinečnou příležitost 
naše Komora nabízí. Těším se na pátého laureáta. Každoroční 
zvolení vyslance Odvahy a Statečnosti, Lidskosti a Spravedl-
nosti je znamením, že s naší zemí je leccos v pořádku.

Jak krásně řekl Gustav Mahler: Tradice není uctíváním popela, 
nýbrž udržování ohně. Přeji Komoře i svému nástupci Karlu 
Kortánkovi, aby oheň vydržel velmi dlouho!

Děkuji Vám všem a těším se na setkávání s Vámi v rámci svých 
budoucích misí!

Šárka Stegbauerová

Báječná pětiletka Šárky S.
-12-

https://www.facebook.com/CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora
https://twitter.com/search?q=%20%20%20%20%20%40C_I_S_O_K&src=savs&lang=cs

